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Vrijdagpreek van 26 februari 2016
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Uitnodigen naar de weg van Allah.
Allah swt zegt in soerah Yoesoef vers 108 het volgende:
Zeg: “Dit is mijn weg. Ik nodig uit naar Allah met zekere kennis; ik en degenen die mij volgen. En Verheven
is Allah. En ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.”
Wij gelovigen dienen het pad te volgen die onze profeten, boodschappers en onze geliefde profeet Mohamed
vzmh hebben gevolgd. En wij dienen onze medegelovigen en medemensen uit te nodigen om dit pad van
rechtvaardigheid te volgen met als doel samen Allah’s tevredenheid na te streven.
Allah swt zegt hierover in de koran ook het volgende in soerah Al-Fath (48) verzen 8 en 9:
Voorwaar, Wij hebben jou gestuurd als een getuige, en een verkondiger van verheugende Tijdingen en als
een waarschuwer. Zodat jullie geloven in Allah en Zijn Boodschapper en jullie hem (d.w.z. Zijn
Boodschapper) eren en respecteren, en Hem (Allah) in de ochtend en in de namiddag verheerlijken.
Uit dit vers blijkt dat de het de taak van de profeet vzmh was om zaken duidelijk te maken voor de mensen.
Wie goed doet, zal dit treffen en zal verheugende tijdingen beleven en wie slecht doet, zal dit in het
rechtvaardige systeem van Allah swt ook treffen. Hier zit een leerstelling in voor ons. Ook wij worden
uitgenodigd om na te denken over onze taak en hoe wij zaken aan onszelf, onze dichte kringen en aan onze
medemensen moeten verduidelijken.
De plicht of verantwoordelijkheid van uitnodigen naar het goede en naar het pad van Allah swt rust niet
alleen op geleerden of imams, deze verantwoordelijkheid draagt ieder moslim. Iedereen, de man, de vrouw,
de ouderen en de jongeren dienen zich bewust te zijn van deze grote verantwoordelijkheid.
Tevens is het van belang dat wij onszelf niet onderschatten in onze kunnen.
Allah swt zegt verder in soerah Ali-Imraan (3) vers 104:
En laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en
het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.
Als de mensen hun verantwoordelijkheid nemen en op een goede en liefdevolle wijze uitnodigen naar het
goede en het slechte verbieden, zal Allah swt de mensen steunen in het ontwikkelen van een rechtvaardige
en vreedzame samenleving.
Met name de jongeren hebben in deze hectische tijden een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Zij
dienen allereerst zichzelf te ontwikkelen en vervolgens te investeren in hun goede vriendschappen en dichte
kringen. De jongeren dienen met hun gedrag goedheid uit te stralen naar buiten toe. Allah swt zal de
jongeren dan belonen en tevreden met hen zijn.

Kortom, beste broeders en zusters, laten we allemaal vanaf vandaag onze verantwoordelijkheid nemen en op
de wijze van de Islam, dus met rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid, onze medegelovigen en
medemensen uitnodigen tot de weg van Allah swt middels een goed gedrag en middels het verduidelijken
van zaken.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

